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I. ORGANIZATOR I PATRONAT MEDIALNY 

Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie, ul. Turystyczna 13, 11-600 Węgorzewo, 

tel. 87 428 52 34, email osir@wegorzewo.pl  

Patronat medialny:  Gmina Węgorzewo,  Węgorzewo.TV. 

II. PARTNERZY 

Honorowy Patronat: Burmistrz Węgorzewa 

Partner Strategiczny: Gmina Węgorzewo, Nadleśnictwo Borki, 11 Mazurski Pułk Artylerii w 

Węgorzewie, Towarzystwo Sportowe Kormoran w Węgorzewie 

III. TERMIN I MIEJSCE 

07 listopada 2021 r., ul. Wąska w miejscowości Ogonki, wjazd przy Restauracji „Stara Kuźnia” 

(Żwirownia przy nasypie kolejowym). 

Marsz na 4,5 km – start o godz. 10:45 - odbywa się po ścieżce szutrowej po starym torowisku 

oraz po drogach leśnych. 

Marsz może się odbywać z kijkami lub bez nich. 

Piechurów obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 60 minut. Wszyscy zawodnicy, 

którzy nie dojdą do mety do godz. 11:45 zobowiązani są do przerwania marszu i zejścia z trasy. 

Trasa oznaczona jest strzałkami. 

IV. UCZESTNICTWO 

Prawo startu mają osoby, które do dnia 07 listopada 2021 roku ukończą 18 lat. Osoby, które do 

07 listopada 2021 roku ukończyły 14 lat mogą wystartować w marszu pod warunkiem 

podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie 

dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego. 

W przypadku osób niepełnoletnich – dzieci i młodzież do lat 14 - uczestniczą w marszu 

wyłącznie z dorosłym opiekunem po podpisaniu oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez 

rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego. 

Wszyscy piechurzy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Warunkiem dopuszczenia 

zawodnika do marszu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na 

własną odpowiedzialność oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby imprezy. 

Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się na placu w miejscu 

startu i mety (Żwirownia) przy ul. Wąskiej w miejscowości Ogonki - wjazd przy Restauracji 

„Stara Kuźnia” - w dniu 07.11.2021 r. godz. 9:00 – 10:30. 

Organizator zapewnia depozyt na rzeczy piechurów w jednym z namiotów rozstawionych na 

placu, który zostanie oznaczony napisem „DEPOZYT”. Rzeczy należy składać do foliowych 

worków, opisanych numerem zawodnika, które każdy z uczestników otrzyma. Wydawanie 

rzeczy zawodników z depozytu, będzie odbywało się w okolicach mety, po okazaniu numeru 

startowego. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe. 
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Uczestnicy marszu w trakcie trwania zawodów poruszają się tylko według ściśle określonej 

trasy marszu. 

V. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia przyjmowane są od 22.09.2021 r. do 03.11.2021 r. pod nr 87 428 52 34 lub na adres-

email zapisy@osir.wegorzewo.pl , lub osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji  w 

Węgorzewie przy ul. Turystycznej 13 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.  

W terminie po 03.11.2021 r. zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu startujących – 100 osób. 

W przypadku wolnych miejsc zgłoszenia będą przyjmowane w dniu Marszu w Biurze Zawodów 

na placu w miejscu startu i mety (Żwirownia) przy ul. Wąskiej  w miejscowości Ogonki do godz. 

10.30. 

VI. OPŁATA STARTOWA 

Udział w marszu jest bezpłatny. 

VII. KLASYFIKACJE 

Impreza ma charakter rekreacyjny, a na mecie nie będzie prowadzona klasyfikacja miejsc. 

VIII. NAGRODY 

Wszyscy uczestnicy marszu otrzymają pamiątkowy medal, posiłek regeneracyjny. 

IX. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW MARSZU 

Uczestnicy marszu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie 

marszu. 

Piechurzy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz służby 

porządkowej. 

Wszyscy uczestnicy marszu ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieposiadających numerów 

startowych. 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują 

na własną odpowiedzialność. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Zawodów. 

Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do 

koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest 

zasłanianie numeru startowego (w części lub całości). 

Marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie marszu, 

wynikające z winy uczestników. 

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie przed rozpoczęciem 

marszu. 
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W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 UST. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 

zwane dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych: 

1. Administrator Danych Osobowych (ADO): 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Węgorzewie przy ul. Turystycznej 13, 11- 

600 Węgorzewo, reprezentowany przez Dyrektora Pana Mariusza Niedziółkę, z którym można skontaktować się telefonując pod 

numer +48 507 049 843 lub pisząc na adres e- mail: maiusz.niedziolka@osir.wegorzewo.pl. 

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD): 

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących 

ochrony Państwa danych osobowych i realizacją praw z tym związanych, pisząc pod wskazany adres e- mail: 

hanna.draczkowska@gptogatus.pl lub telefonując pod numer: +48 533 327 058. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi wydarzenia organizowanego przez OSiR w Węgorzewie oraz 

zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu organizacji i realizacji wydarzenia przez OSiR w Węgorzewie, w szczególności w zakresie 

ochrony zdrowia, w tym w związku ze zwalczaniem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS CoV-2. 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych niestanowiących tzw. danych wrażliwych (tj. nie dotyczących zdrowia) 

stanowi: 

• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co do podjęcia działań wynikających z praw lub obowiązków OSiR w Węgorzewie jako 

organizatora wydarzenia i celem zapewnienia udziału uczestnikowi w wydarzeniu,  

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 

•  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora,  

• w przypadku danych dotyczących stanu zdrowia, podstawę prawną stanowi art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. przetwarzanie jest 

niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi 

transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki; 

4. Informacja o wymogu/ dobrowolności podanych danych: 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi 

przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale rekomendowane w 

miarę możliwości tak, by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała 

udział w wydarzeniu. 

5. Odbiorcy danych osobowych: 

Udostępnione przez Państwa dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których 

odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione z mocy prawa: np. sądy, organy ścigania, służby porządkowe lub 

instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, a także Główny Inspektorat Sanitarny i 

służby sanitarno-epidemiologiczne, bądź podmioty, którym OSiR w Węgorzewie powierzy ich przetwarzanie. 

6. Przekazywanie danych osobowych (transfer): 

Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza teren Rzeczypospolitej, Unii 

Europejskiej oraz poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy. 

7. Okres przechowywania danych osobowych: 

Okres przechowywania Państwa danych osobowych będzie ustalany przy zastosowaniu następujących kryteriów: 

a)  dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności przez 

okres organizacji wydarzenia, przeprowadzenia promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród; 

b) dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po ustaniu celu, dla którego zostały zebrane  

tj. po zakończeniu zawodów za wyjątkiem danych opublikowanych w mediach społecznościowych lub stronach internetowych, gdzie 

będą publikowane bezterminowo, lub do czasu odwołania zgody wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

c) dane osobowe będą przetwarzane do czasu zażądania przez osobę fizyczną, której dotyczą zmiany lub usunięcia danych z 

zasobów Administratora a także do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w przypadku ich 

przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 



d) dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy, licząc od końca okresu przedawnienia wszelkich roszczeń 

wynikających lub mogących wyniknąć dla którejkolwiek ze stron, Administratora lub uczestnika wydarzenia. 

8. Przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych osobowych: 

Mają Państwo prawo żądania dostępu do wglądu swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych np. 

nieaktualnych lub nieprawdziwych, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.  

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

W przypadku stwierdzenia, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane z pominięciem przepisów o ochronie danych osobowych, 

przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

W oparciu o udostępnione przez Państwa dane osobowe, OSiR w Węgorzewie nie będzie stosować systemów służących do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 


